
ERASMUS ZA MLADE 
PODUZETNIKE 

ŠTO TIME DOBIVAM?

Prekogranični program razmjene koji pruža priliku mladim i

obećavajućim poduzetnicima da uče od iskusnih poduzetnika koji

upravljaju manjim tvrtkama u zemljama na europskom teritoriju, a

iskusnim poduzetnicima omogućuje da na nekoliko mjeseci dobiju

motiviranog mladog poduzetnika koji mu može dati nove

ideje/dodatna znanja u poslu. 

MLADI PODUZETNIK ISKUSNI PODUZETNIK
edukacije kroz posao u inozemnom

malom/srednjem poduzeću 

nova znanja za pokretanje novog ili

jačanje postojećeg poduzeća 

pogodnost upoznavanja novog

tržišta 

međunarodnu suradnju 

potencijalnu suradnju s inozemnim

partnerima 

do 1100 eur/mjesečno ovisno o

državi razmjene 

do 6 mjeseci razmjene 

 

motiviranog mladog poduzetnika s

novim idejama 

mladog poduzetnika s

vještinama/znanjima iz područja

kojim možda ne vladaš,  a koja bi ti

mogla pomoći u poslovanju 

upoznavanje s novim mogućim

partnerom 

upoznavanje s tržištem zemlje

mladog poduzetnika 

Informo je lokalna kontakt točka i glavni kontakt kroz  

trajanje cijelog programa Erasmus za mlade poduzetnike. 

 

S tobom smo od pripreme i tijeka pa do završetka razmjene! 

 

Podrška prilikom prijave u sustav 

Podrška u pisanju poslovnog plana i plana aktivnosti 

Evaluacija prijave 

Upute o tijeku razmjene 

Pomoć oko izgradnje uspješnog odnosa 

Potpisivanje ugovora 

Isplaćivanje financijske potpore 

Komunikacija tijekom cijelog procesa razmjene  

KAKO PROGRAM ERASMUS 
ZA MLADE PODUZETNIKE 

FUNKCIONIRA!

info(at)informo.hr 

098 172 6465 

DODATNA MOGUĆNOST! 

EYE global programa razmjene možeš
otići i izvan europskih granica (SAD (New

York i Pennsylvania), Izrael i Singapur) 

 

• trajanje razmjene od 1 do 3 mjeseca 

• mjesečna potpora 1.000,00 eura 

• plaćeni putni troškovi (800,00 eura

SAD i Singapur, 600,00 eura Izrael) 

 

 

REZULTATI NAKON 5 GODINA 
PROVOĐENJA PROGRAMA! 

JAVI NAM SE I UNAPRIJEDI SVOJE POSLOVANJE! 

Ne, moraš se samo  
osjećati mladim! :) 

Mladi poduzetnici su oni: 
koji su čvrsto odlučili  

pokrenuti svoje poduzeće ili 
koji već imaju poduzeće  

ali manje od 3 godine! 
 

KAKO TI MI MOŽEMO POMOĆI?

Moram li biti  
mlad da budem  

MLADI  
PODUZETNIK?

PRIMJER USPJEŠNE 
RAZMJENE U VODNJANU! 

  

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=hr
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/ET0714072HRN.pdf
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/ET0714072HRN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PbiIjS48At8

